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Onderwerp
Uw kenmerk
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Beschikking subsidie 2019

s85528/DJ-63282L

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weert om subsidie voor 2019.
In deze beschikking leest u het op 18 december 2018 door het college van burgemeester
en wethouders genomen besluit.

Subsidie
Wij hebben besloten om aan u voor het jaar 2019 een incidentele subsidie van €6.700,-
te verlenen.

Motivering
Het Toon Hermans Huis is een relatief nieuwe subsidierelatie en vervult een regionale
functie. Dat maakt dat wij gedurende een aantal jaren de ontwikkelingen willen
monitoren voordat er wordt overgegaan tot het verlenen van een structurele jaarlijkse
subsidie. De noodzaak voor subsidie wordt daarom vooralsnog jaarlijks vastgesteld. Wat
u hiervoor moet doen leest u verderop in deze beschikking.

Berekening
De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op de vrijwilligersbijdrage ad €10.000,- zoals
blijkt uit de door u overgelegde begroting 20L9. Omdat uw organisatie een regionale
functie vervuld heeft over het subsidiebedrag afstemming plaatsgevonden met de
gemeente Nederweert. De bijdrage van Weert is gebaseerd op 2/3 van het
bovengenoemde bedrag.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in één keer uitbetaald. Dit bedrag wordt overgemaakt op uw
bankrekeningnummer NL55 RABO 0t56 7317 62.
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Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is, ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

Verplichtingen
Er is een aantal algemene verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moetvoldoen:

- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeeft het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie.

- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding
met derden.

- wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de
vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van
de rechtspersoon.

- U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen

worden verricht.
- er niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke

verbonden zijn aan de beschikking tot subsidieverlening.

Aanvraag en verlening
Indien u voor 2020 in aanmerking wenst te komen voor subsidie dient;

1. De aanvraag te worden ingediend uiterlijk 13 weken voorde aanvang van de
activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

2. De aanvraag omvat in ieder geval:
a. een omschrijving van de activiteiten en de daarmee beoogde doelstellingen
b. een overzicht van de aan de activiteiten verbonden en begrote inkomsten en
uitgaven
c. de laatst opgemaakte jaarrekening

3. Voor zover de aanvrager van een incidentele subsidie voor dezelfde uitgaven
tevens subsldie heeft gevraagd bij een of meer andere bestuursorganen of
organen van organisaties, instellingen en dergelijke, doet hij daaruan
mededeling in de aanvraag onder vermelding van de hoogte van het gevraagde
bedrag en van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die
aanvraag of aanvragen.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgtu ervoordat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.



Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Marjo Janssen.
Marjo Janssen is bereikbaar op telefoonnummer 0495-57s49t en per e-mail op
M.Janssen@weert.nl .

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

an mans
secretaris


